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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Teknologi sangat berperan penting guna menunjang aktivitas sehari-

hari, terutama dalam dunia bisnis. Salah satu perkembangan teknologi 

dalam dunia bisnis adalah penggunaan sistem komputerisasi untuk 

pengolahan data, karena dengan menggunakan sistem komputerisasi 

informasi yang disajikan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 

Informasi yang disajikan dengan cepat dan akurat mampu menghasilkan 

pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. 

 Kebutuhan  terhadap informasi yang berkualitas tersebut dirasakan 

pula oleh Toko Gayaku. Toko Gayaku merupakan sebuah toko yang 

bergerak dalam bidang penjualan pakaian. Toko Gayaku melayani jenis 

penjualan tunai maupun penjualan kredit. Sistem informasi yang sedang 

berjalan yaitu proses pencatatan data-data transaksi penjualan masih ditulis 

dalam buku-buku penjualan dan setiap bagian pada Toko Gayaku belum 

terkordinasi dengan baik. Adanya pencatatan dan penyimpanan data 

transaksi dalam bentuk arsip tersebut dirasakan akan menimbulkan 

permasalah diantaranya resiko kehilangan data sangat besar, lambatnya 

proses pencarian data karena melibatkan banyak arsip, rumitnya pemrosesan 

data, dan juga ada kemungkinan terjadinya redudansi data. Jadi apabila 

laporan penjualan dibutuhkan Pimpinan maka Bagian Penjualan merasa 
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kesulitan dan informasi yang diberikan pun sering tidak akurat. Hal ini 

terjadi karena beberapa transaksi sering tidak tercatat ketika toko ramai 

pembeli. Selain itu Bagian Penjualan terkadang juga melakukan kesalahan 

dalam perhitungan bunga dalam penjualan kredit sehingga menjadikan 

laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi seharusnya. 

Hal tersebut dapat menghambat proses transaksi penjualan barang 

yang dilakukan, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut alangkah 

baiknya jika Toko Gayaku dalam mengelola data penjualan menggunakan 

sistem komputerisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Pengolahan data 

secara terkomputerisasi memberikan banyak keuntungan, diantaranya 

barang yang terjual mampu diketahui secara cepat, beserta keuntunganya. 

Pengolahan data secara komputerisasi juga mampu mengetahui barang apa 

yang paling laku, barang apa yang paling tidak laku, membandingkan 

kelompok sejenis yang paling sering dicari, mengetahui tingkat penjualan 

dari setiap periode tertentu. Dengan keuntungan menggunakan sistem 

terkomputerisasi tersebut, mampu mempermudah Pimpinan dalam 

menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ke depanya dalam membuat 

kebijakan-kebijakan untuk memperlancar dan meningkatkan penjualan 

barang pada Toko Gayaku. 

Keadaan inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian 

serta membuat sistem komputerisasi penjualan pada Toko Gayaku. Penulis 

mengambil judul “SISTEM KOMPUTERISASI PENJUALAN BERBASIS 

CLIENT SERVER PADA TOKO PAKAIAN GAYAKU DI KLATEN”.  
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem yang berjalan pada Toko Gayaku. 

2. Bagaimana membuat sistem komputerisasi penjualan pada Toko Gayaku. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan data barang 

2. Pengolahan data pelanggan 

3. Pengolahan data penjualan tunai 

4. Pengolahan data penjualan kredit dengan bunga flat 

5. Pengolahan data retur penjualan  

6. Pengolahan data piutang 

7. Laporan  

a. Laporan data barang 

b. Laporan data pelanggan 

c. Laporan penjualan tunai 

d. Laporan penjualan kredit 

e. Laporan retur penjualan 

f. Laporan  piutang 
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1.4 TUJUAN PENULISAN 

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka penelitian yang dilakukan 

ini bertujuan untuk membuat sistem komputerisasi penjualan secara client 

server pada Toko Gayaku di Klaten. 

 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan skripsi ini adalah : 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik dan 

kepustakaan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

2. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dalam merancang dan membuat sebuah sistem 

komputerisasi yang baik sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. 

3. Bagi Toko Gayaku 

Toko Gayaku dapat menggunakan sistem komputerisasi untuk 

mempercepat proses pengolahan data penjualan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan skripsi digunakan sebagai gambaran 

secara global atau garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam 

bab-bab selanjutnya, sehingga nantinya akan mempermudah dalam 

menyelesaikan skripsi. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tentang landasan teori tentang sistem 

komputerisasi, pengertian penjualan, pengertian UML, 

pengertian client server, dan tentang visual basic beserta 

database yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan. 

Meliputi teknik pengumpulan data dan metode analisa yang 

digunakan.   

BAB IV TINJAUAN UMUM 

Bab IV berisi uraian yang membahas tentang : Sejarah, lokasi 

perusahaan, struktur organisasi, aturan bisnis dan contoh studi 

kasus penjualan kredit Toko Gayaku. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab V memuat tentang pembahasan masalah yang berkaitan 

dengan sistem komputerisasi penjualan pada Toko Gayaku di 

Juwiring, Klaten. Disini menjelaskan bagaimana perancangan 

sistem menggunakan UML yang terdiri dari use case, diagram 

kelas, diagram sekuen dan diagram aktivitas serta implementasi 

dari sistem komputerisasi penjualan pada Toko Gayaku. 
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BAB VI  PENUTUP 

Bab VI memuat tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan “Sistem Komputerisasi Penjualan Berbasis Client Server 

Pada Toko Gayaku di Klaten”. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka beralur buku teks dan jurnal, dimana urut-

urutanya sebagai berikut : nama pengarang atau penulis, judul 

buku, edisi buku, nama penerbit, tempat penerbitan yang akan 

diperlukan untuk membantu menyusun dan memahami laporan 

skripsi ini. 

LAMPIRAN 

Lampiran digunakan untuk memperjelas sistem aplikasi 

penjualan yang berupa surat bukti dari perusahaan, listing 

program dari sistem komputerisasi penjualan yang dibuat. 

 

Demikian sitematika penulisan skripsi ini disusun agar dapat membantu 

dalam memahami skripsi ini. 


